
r 
8300 KNOKKE-HEIST 
OOIEVAARSLAAN 8 
".öZ (050) 60.70.86 

NATUURRESERVAAT HET ZWIN 

1. De medewerkers van ons biologisch station ringden in 19g2 
niet minder dan 18.030 vogels, van 75 verschillende soorten. 
De hoogste aantallen betreffen : 5.996 zwartkopgrasmussen, 
2.921 roodborstjes, 2.210 goudhaantjes, 1.587 kleine 
karekieten en 1.356 tuinfluiters. 
Interessant omdat het minder algemene soorten betreft ZIJn 
7 sperwers, 4 draaihalzen, 19 nachtegalen en 2 Noordse nach
tegalen, 5 Groenlandse tapuiten, 17 sprinkhaanrietzangers, 
150 bosrietzangers, 6 sperwergrasmussen, 92 braamsluipers, 
3 fluiters, 96 vuurgoudhaantjes, 1 baardmannetje, 1 kwartel
koning en 1 veldrietzanger. 

2. De lente is nabij. Enkele voortekens : 
- reeds meerdere paartjes blauwe reiger en enkele paartjes 
aalscholvers zijn reeds aan het broeden in de reigerkolonie. 
Deze bevindt zich in de duinbosjes naast het Zwin ; 
- de winterakoniet en de sneeuwklo~jes bloeien reeds volop 
in het vogelpark ; 
- de grauwe ganzen, de wilde eenden en de bergeenden zijn reeds 
gepaard. De broedperiode voor deze soorten zal ook algauw 
aanvangen ; 
- in het park en in de duinbosjes zingen de zangvogels reeds 
volop, vooral 's morgens vroeg. Dit zijn vooral zang- en 
grote lijsters, merels, heggemussen, winterkoninkjes :en_me~en. 
Ze zingen vooral om een territorium af te bakenen doch 
eveneens om een wijfje te lokken (enkel de ~annetjes zingen). 

3. Een kleine zilverreiger verbleef in het Zwin tot 3 januari. 
Dit is een zeer late waarneming. Voorheen verbleef de soort 
hier in klein aantal van april tot september. 

4. Tengevolge van enkele noardweststarmen, samenvallend met 
springvloed kwam de Zwinschorre meerdere malen onder water 
te staan. Dergelijke overstromingen in de schorre zijn erg 
gunstig voor de typische zoutminnende vegetatie doch eveneens 
vaar specifieke vagelsoorten van slikken en schorren. 
Er werden uiteraard ook nogal wat zogenaamde''open zee
vogels'' waargenomen : 
honderden drieeenmeeuwen en enkele Jan van Genten. Twee 
grote jagers verbleven een tweetal weken in het reservaat. 

Maatschappelijke zetel: N.V.Compilgniè Het Zoute, Serkenhum 4, 8300 Knokke-Heist, 
rl.R.Brugg~· 29504- H.'f.W. 405.190.37:-l" O.B.: 280-0506439.39 

De Conservator, 

Guido Burggraeve. 


